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nr4 (42) kwiecie ń 2010 (rok 5)                       Miesi ęcznik Parafii Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOśE
(Łk 24, 1 - 7)

  W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc 
przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie 
znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi 
dwóch męŜczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz 
tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie Ŝyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 
zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn 
Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyŜowany, lecz trzeciego dnia 
zmartwychwstanie"». 
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Bierzmowanie 
(kwiecieñ 2010r.)

Parafia nasza trwa w 
przygotowaniach do wizytacji 
duszpasterskiej księdza Arcybiskupa 
Damiana Zimonia. Wspólnie 
przeŜywaliśmy niedawno Rekolekcje 
Święte, w których ksiądz 
rekolekcjonista wprowadzał nas w to 
wielkie wydarzenie Wizytacji oraz 
Bierzmowania, które będzie udzielone 
naszej młodzieŜy z rąk samego 
Arcybiskupa. 

W kościele w Polsce z racji 
duszpasterskich na ogół 
Bierzmowania udziela się dorastającej 
młodzieŜy, która moŜe juŜ  
samodzielnie opowiedzieć się za 
Chrystusem i Kościołem. 

Ksiądz  rekolekcjonista prosił 
nas w imieniu Arcybiskupa jak i swoim 
o gorącą modlitwę za naszą młodzieŜ 
.
Prośmy więc wszyscy jednym głosem 
wołając:

„Przyjd ź Duchu Święty napełnij 
serca Twoich wiernych i rozpal w 

nich ogie ń Twojej miło ści.”  

Publiczna działalność  
Kościoła zaczęła się faktycznie w dniu 
zesłania Ducha Świętego. Dopiero od 
tego momentu Apostołowie umocnieni 
Duchem       Świętym      skutecznie     
i odwaŜnie zaczęli głosić światu Dobrą 
Nowinę o Chrystusie 
Zmartwychwstałym. 

Prośmy więc Dobrego Boga 
aby nasza młodzieŜ po otrzymaniu 
Sakramentu Dojrzałości 
Chrześcijańskiej odwaŜnie wkroczyła 
w Ŝycie dając swoją postawą i 
zachowaniem świadectwo, Ŝe są 
odtąd dojrzałymi chrześcijanami. 
Niech Maryja, nasza Patronka, będzie 
z nimi, niech towarzyszy im na krętych 
drogach  Ŝycia. I tak jak miała w swojej 
opiece Apostołów tak niech otoczy 
swą przemoŜną opieką naszą 
młodzieŜ. 

„ Maryjo Matko Ko ścioła miej nasz ą 
młodzie Ŝ i nas wszystkich w swojej 

opiece”

CWB
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Kandydaci do Bierzmowania
I klasa Gimnazjum

1 Adam Błaś

2 Anna Brzozowska 

3 Magdalena Gracka 

4 Rafał Głodowicz

5 Natalia Chorzela

6 Natalia Kalisz 

7 Paweł Kolarczyk 

8 Dawid Kołodziej 

9 Maciej Nowak

10 Jakub Piwowarczyk 

II klasa Gimnazjum

11 Marcin Bubała

12 Dawid Erm

13 Seweryn Gorol 

14 Monika Słowicka

15 Damian Wesołowski 

III klasa Gimnazjum

16 Kamil Górny 

17 Dawid Grobelniak 

18 Dawid Grzesiczek 

19 Klaudia Haratyk 

20 Agata Necel

21 Magdalena Pisarska 

22 
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Intencje ró Ŝańcowe na kwiecie ń 2010 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby odpowiedzią na wszelkie zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu 
był niezmienny szacunek, tolerancja i dialog między wszystkimi wierzącymi.
 
Intencja misyjna:
 Aby chrześcijanie prześladowani z powodu Ewangelii, dzięki mocy 
Ducha Świętego wytrwali w wiernym świadectwie o miłości Boga do całej 
ludzkości.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Œwiête Triduum Paschalne
Mimo, Ŝe Święta BoŜego 

Narodzenia są bliskie naszemu sercu, to 
najwaŜniejszym świętem 
chrześcijańskim jest Wielkanoc. To 
Zmartwychwstanie otwarło nam 
nadzieję na Ŝycie wieczne. Wielkanoc 
jest wpleciona w Święte Triduum 
Paschalne. Triduum Paschalne Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa 
to szczyt roku liturgicznego. Święta 
wielkanocne są rozciągnięte w czasie.

Triduum Paschalne rozpoczyna 
się w Wielki Czwartek Mszą Św. 
Wieczerzy Pańskiej, która uobecnia to, 
co Chrystus uczynił w Wieczerniku 
przed swoją męką i śmiercią.

W Wielki Piątek liturgia 
prowadzi nas do krzyŜa Naszego Pana 
Jezusa Chrystusa.

W Wielką Sobotę wieczorem 
rozpoczynamy liturgię Wigilii 
Paschalnej, która jest radością 
świętowania Zmartwychwstania. 
Śpiewamy alleluja.

Triduum Paschalne kończy się 
w I dzień Świąt Wielkanocnych kiedy 
odmawiamy drugie nieszpory.

Zapraszamy wszystkich do 
kościoła, by budować Ŝywy Kościół i 
świętować  te najwaŜniejsze dni naszej 
wiary.

Ks. proboszcz Antoni Cebula SDS
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Kwiecieñ 2010
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Kwiecie ń - Maj  2010

3 kwietnia 2010

Szuła Małgorzata

Ciszewska ElŜbieta

Kalisz Gertruda

10 kwietnia 2010

Gracka Ewa

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

17 kwietnia 2010

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

24 kwietnia 2010

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

1 maja 2010

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

8 maja 2010

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

15 maja 2010

Kulij Janina

Geisler Ruta

Szczepanek Janina

22 maja 2010

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

29 maja 2010

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to pro szę zamieni ć się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmuj ący wszystkie grupy znajduje si ę w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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K¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarny: Pascha wielkanocna 
Znakomity deser wywodzący się ze wschodu - Rosji i Ukrainy, znany równieŜ na polskich kresach

Składniki:
• 1 kg niekwaśnego, tłustego twarogu 

(dobrze odciśnięty)
• 5 Ŝółtek
• 200 g miękkiego masła
• 1/4 l śmietanki kremówki (36%)
• 300 g cukru
• 1/2 laski wanilii (ewentualnie moŜemy 

ją zastąpić aromatem lub cukrem 
waniliowym)

• 200 g bakalii (opcjonalnie); np. 
migdały, rodzynki, orzechy

• polewa czekoladowa (do ozdobienia)
• świeŜe owoce, np. truskawki (do 

ozdobienia)
• bita śmietana (do ozdobienia)
• moŜna teŜ eksperymentować dodając 

likiery (np. Malibu, Ajerkoniak czy 
Cointreau)

Przygotowanie:

Rodzynki płuczemy we wrzącej wodzie. 
Migdały i orzechy sparzamy i obieramy ze 
skórki (moŜemy teŜ kupić gotowe, 
posiekane). Twaróg przecieramy przez 
sito. W garnku ucieramy Ŝółtka z cukrem, 
dodajemy śmietankę i ogrzewamy prawie 

do zagotowania, cały czas mieszając. 
Zanim mieszanka się zagotuje, 
zdejmujemy garnek z ognia, dodajemy 
masło, przetarty ser i posiekane (lub lekko 
zmiksowane) bakalie, wydrąŜony miąŜsz z 
laski waniliowej i dokładnie mieszamy. Na 
dnie durszlaka układamy czystą 
ściereczkę/serwetkę, wlewamy  masę i 
odciskamy. Zawijamy serwetkę, mocno 
dociskamy z góry (moŜemy połoŜyć 
deseczkę obciąŜoną np. słoikiem z 
miodem, dŜemem itp.) i zostawiamy na 
noc w lodówce. Na drugi dzień wykładamy 
paschę na talerz, ozdabiamy owocami, 
bitą śmietaną, polewą czekoladową i 
całymi bakaliami.

gmb
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Orêdzie wielkanocne Benedykta XVIOrêdzie wielkanocne Benedykta XVIOrêdzie wielkanocne Benedykta XVIOrêdzie wielkanocne Benedykta XVI
Fragmenty (12 IV 2009)Fragmenty (12 IV 2009)Fragmenty (12 IV 2009)Fragmenty (12 IV 2009)
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 Z serca kieruję do was wszystkich 
paschalne Ŝyczenie, które św. Augustyn 
sformułował w słowach: „Resurrectio Domini, 
spes nostra – zmartwychwstanie Pana jest 
naszą nadzieją” (Augustyn, Mowa 261, 1). W 
tym stwierdzeniu wielki Biskup tłumaczył swoim 
wiernym, Ŝe Jezus zmartwychwstał abyśmy, 
choć naszym przeznaczeniem jest śmierć, nie 
ulegali rozpaczy, myśląc, Ŝe wraz ze śmiercią 
Ŝycie ostatecznie kończy się; Chrystus 
zmartwychwstał, aby dać nam nadzieję.
 Faktycznie jednym z pytań, które 
najbardziej nurtują człowieka, jest właśnie to: co 
jest po śmierci? Dzisiejsza uroczystość pozwala 
nam odpowiedzieć na tę kwestię, Ŝe śmierć nie 
ma ostatniego słowa, bo w końcu tryumfuje 
śycie. A ta nasza pewność zasadza się nie na 
zwyczajnym, ludzkim rozumowaniu, ale na 
historycznym fakcie wiary: Jezus Chrystus, 
ukrzyŜowany i złoŜony w grobie, 
zmartwychwstał w swoim chwalebnym ciele. 
Jezus zmartwychwstał, abyśmy i my, wierząc w 
Niego, mogli mieć Ŝycie wieczne. Ta wieść 
stanowi serce ewangelicznego przesłania. Z 
mocą głosi to św. Paweł: „Jeśli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próŜna jest takŜe wasza wiara”. I 
dodaje: „JeŜeli tylko w tym Ŝyciu w Chrystusie 
nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 
wszystkich ludzi godni politowania” (1 Kor 15, 
14.19). Od poranka zmartwychwstania nowa 
wiosna nadziei przychodzi na świat; od tego 
dnia rozpoczyna się nasze zmartwychwstanie, 
gdyŜ Pascha nie jest jednym momentem w 
historii, ale początkiem nowego stanu: Jezus 
zmartwychwstał nie po to, aby pamięć o Nim 
pozostała Ŝywa w sercach uczniów, ale dlatego, 
Ŝeby On sam Ŝył w nas i byśmy w Nim juŜ teraz 
mogli kosztować radości Ŝycia wiecznego.
 Zmartwychwstanie zatem nie jest 
teorią, ale historyczną rzeczywistością 
objawioną przez Człowieka Jezusa Chrystusa, 

przez Jego „paschę”, Jego „przejście”, które 
dało początek „nowemu Ŝyciu” pomiędzy ziemią 
a Niebem (por. Hbr 10, 20). Nie jest to mit, ani 
sen, nie jest to wizja, ani utopia, nie jest to bajka, 
ale niepowtarzalne i jedyne wydarzenie: Jezus z 
Nazaretu, Syn Maryi, który w piątek o zachodzie 
został zdjęty z krzyŜa i złoŜony w grobie, 
zwycięski opuścił grób. Rzeczywiście o poranku 
pierwszego dnia po szabacie Piotr i Jan znaleźli 
grób pusty. Magdalena i inne kobiety spotkały 
Jezusa zmartwychwstałego; rozpoznali Go 
równieŜ dwaj uczniowie z Emaus, gdy łamał 
chleb; wieczorem Zmartwychwstały ukazał się 
Apostołom w Wieczerniku, a potem wielu innym 
uczniom w Galilei.
 Przesłanie o zmartwychwstaniu Pana 
rozświetla ciemne regiony świata, w którym 
Ŝyjemy. Myślę tu szczególnie o materializmie i 
nihilizmie, o tej wizji świata, która nie jest w 
stanie wykroczyć poza to, co doświadczalne 
eksperymentalnie i niepocieszona kieruje się ku 
nicości, która miałaby być ostateczną przystanią 
istnienia ludzkiego. Faktycznie, jeŜeli Chrystus 
by nie zmartwychwstał, „pustka” miałaby 
przewagę. Jeśli wyeliminujemy Chrystusa i Jego 
zmartwychwstanie, nie ma wyjścia dla 
człowieka, a kaŜda jego nadzieja pozostaje 
iluzją. Ale właśnie dziś rozbrzmiewa z mocą 
przesłanie o zmartwychwstaniu Pana i jest ono 
odpowiedzią na aktualne pytanie sceptyków, 
przytoczone równieŜ w Księdze Koheleta: „Czy 
jest coś, o czym by się rzekło: ‘Patrz to coś 
nowego’?” (Koh 1, 10). Tak, odpowiadamy: w 
paschalny poranek wszystko zostało 
odnowione. Mors et vita duello conflixere 
mirando: dux vitae mortuus regnat vivus – 
Śmierć zwarła się z Ŝyciem i w boju, o dziwy, 
choć poległ Wódz Ŝycia, króluje dziś Ŝywy. Oto 
nowina! Nowina, która przemienia egzystencję 
kaŜdego, kto ją przyjmuje, jak to miało miejsce 
w Ŝyciu świętych. 


